MILLORA DE LA XARXA D’ENLLUMENAT DEL CARRER
JACINT VERDAGUER, ENTRE TRES D’ABRIL I
CRISTÒFOR COLOM
MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO DE LA CALLE
JACINT VERDAGUER, ENTRE TRES D’ABRIL Y
CRISTÒFOR COLOM
Dins de les obres de remodelació que s’estant
realitzant al carrer de Jacint Verdaguer,
aquests dies comencen els treballs de millora
de la xarxa de FECSA que subministra
electricitat als edificis en el tram del carrer
comprès entre Tres d’Abril i Cristòfor Colom.

Dentro de las obras de remodelación que
se están realizando en la calle Jacint
Verdaguer, estos días empiezan los trabajos de mejora de la red de FECSA que
suministra electricidad a los edificios en el
tramo de calle comprendido entre Tres
d’Abril y Cristòfor Colom.

L’actuació consistirà a grapar els cables a les
façanes per eliminar els pals que discorren
per les voreres i els encreuaments. En aquest
cas les caixes de connexió elèctrica seran
proporcionades per l’empresa adjudicatària
de l’obra. D’aquesta manera el subministrament quedarà ajustat a la normativa.

La actuación consistirá en grapar los cables
a las fachadas para eliminar los postes que
discurren por las aceras y los cruces. En
este caso las cajas de conexión eléctrica
serán proporcionadas por la empresa
adjudicataria. De esta manera el suministro
quedará ajustado a la normativa.

L’Ajuntament demana als veïns i les veïnes
que facilitin la tasca dels operaris amb
l’objectiu que l’actuació es pugui fer amb la
màxima celeritat i amb les mínimes molèsties.

El Ayuntamiento pide a los vecinos y las
vecinas que faciliten la labor de los operarios con el objetivo que la actuación se
pueda hacer con la máxima celeridad y con
las mínimas molestias.

Aquests treballs formen part del Fons Estatal
d’Inversió Local de Sant Boi (FEIL).

Estos trabajos forman parte del Fons Estatal d’Inversió Local de Sant Boi (FEIL).
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